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129. 

На основа член 60 став 2 од Законот за работ-
ните односи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 17/61 г.), 
Секретаријатот за труд на Извршниот совет до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА СМЕСТУВАЊЕ, ИСХРАНА 

и ПРЕВОЗ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Поголемите шумски, градежни, земјоделски, ру-

дарски работилница како и на работилницата за 
одржување на пруги, поштенскиот сообраќај, про-
изводството и расподелба на електрична енергија, 
монтажните и другите градилишта што не се во 
близина на населени места или се наоѓаат во бли-
зина на населени места во кои нема можност за 
сместување на поголем број работници што доа-
ѓаат од оддалечени места, организацијата е должна 
да на запослените работници им осигура сместу-
вање и исхрана на самото работилиште или превоз 
од местото на живеењето до работилиштето и 
назад. 

Член 2 
Како цого :емо работилиште во смисла на прет-

ходниот члег за кое стопанската организација е 
должна да осигура сместување и исхрана или пре-
воз на рабо: жиците се смета работилиштето кое 
има запослено најмалку 30 работници. 

Како работник во смисла на претходниот став 
се смета секо? лице во работен однос без оглед на 
својството, положајот, работата или функцијата 
што ја врши на работилиштето. 

Член: 3 
Објектите за сместување и исхрана не можат да 

бидат одд,алечени повеќе од половина час пеша-
чење од мес! кго на работењето. 

Објектите од претходниот став служат само за 
сместување на работниците. Сместувањето! во тие 
простории на семејствата на работниците не е доз-
волено. 

Член 4 
На работилницата на кои се работите обаву-

ваат само во летните месеци и тоа од 1 мај до 30 
септември стопанската организација може да оси-
гури сместување на работниците во монтажни про-
стории — бараки. 

Член 5 
Кога на I аботилиштето има зашилено машка и 

женска работна сила, сместувањето ќе се осигури 
во посебни простории. 

Член 6 
Секоја зграда — барака треба да има потребен ^ 

број на простории за спиење, кујна со! нуз про-
стории, трпезарија, просторија за прање и сушење 
на влажните алишта и чевли и хигиенски уреди 

Член 7 
Просториите за спиење на работниците мора да 

бидат удобни и хигиенски. 
Просториите за спиење со исклучок на просто-

риите од чл. 4 од овој Правилник мора да бидат 
изградени од чврст материјал. 

Чистењето на просториите за спиење мора да се 
обавува редовно. 

Во просториите за спиење забрането е да се чу-
ваат непотребни материјали и алати. 

Стопанската организација е должна да обез-
беди посебна просторија за чување на алат и друг 
материјал, додека за личните ствари на работни-
ците да осигури потребен број гардероби^: орман-
чиња. ј 

Член 8 
Една спална може да служи за сместување нај-

повеќе на 20 работници. Во спалната за еден ра-
ботник се осигурува најмалку десет кубни метра 
слободен простор и еден кревет со постелнина од 
сламарица, два чаршава со перничка И потребен 
број ќебиња. 

Висината на просторијата мора да биде нај-
малку 2,6 м. 

Спиење на два работника во еден кревет не е 
дозволено. 1 

Постелнината треба да се одржува во чиста 
состојба. I 

Член 9 
Подот, ѕидовите и таваните на заедничките про-

стории треба да бидат изградени од материјал кој 
се лесно пере и чисти односно варосува. Подот на 
просториите за спиење треба да се чисти секој ден 
и да се мие еднаш неделно, а ѕидовите да се варо-
суваат по потреба, но најмалку два пати годишно. 

Член 10 р 
За време на студените денови во спа л ната за-

должително се ложи. I 
Член И'1 

Кујната и трпезаријата ќе се изградат на на-
чин и под услови кои овозможуваат хигиенско гот-
вење, како и примање на храната. 

Член 12 
Просторијата за сушење на влажните алишта! и 

чевли треба да бид,е направена за таа цел со добро 
загревање и вентилација. 
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Член 13 
На објектот за сместување и исхрана мора да 

има здрава вода за пиење во потребно количество. 
Онаму каде нема водовод, водата за пиење ќе 

се држи во затворени садови кои ќе ја чуваат од 
загадување. ( 

Член 14 
Во зградите — бараките кои служат за сместу-

вање на работниците треба да се изгради просто-
рија за капење на работниците — бања, сметајќи 
по еден туш на секои 25 работника. 

Исто така треба да се постават и умивалници, 
сметајќи на секои 6 лица по еден умивалник. 

Член 15 
Бројот на хигиенските уреди (нужниците) се 

определува спрема бројот на сместените работници, 
така да на 30 работници доаѓа по еден хигиенски 
уред. Во објектот за сместување каде има машка и 
женска работна рака хигиенските уреди ќе се од-
војат и означат со натпис. Ј 

Подот и ѕидовите на нужникот до висината од 
1,20 м. мора да бидат од материјал кој не пропушта 
течност а кои можат лесно да се чистат и дезин-
фикуваат. 

Нужниците мора да бидат доволно осветлени, 
вентилирани и секој ден да се редовно чистат. 

Ако нема можност да се нужникот приклучи уз 
канализацијата, мора да се изгради посебна нуж-
ничка јама. 

Член 16 ј 
Стопанската организација е должна да по ба-

рање од најмалку 30 работници обезбеди исхрана 
на самото работилиште. 

До колку на едно работилиште работат ра-
ботници од две или повеќе стопански организации, 
исхраната можат да ја заеднички организираат со 
тоа што меѓусебните односи ќе ги утврдат со до-
говор. 

Член 17 
Храната која работниците ја добиваат треба да 

биде здрава, разноврсна и со доволно калории 
сообразно со видот на работата што ја работници^ 
те вршат. 

Член 18 
За животните намирници, примањето на хра-

ната, начинот на издавањето на истата, ќе се гри-
жи одбор за исхрана. 

Одборот од претходниот став се состои од 3 
члена што ги избираат работниците од својата 
средина. 

Изборот на одборот од став I од овој член се 
врши на состанок на работниците, со јавно гласање. 

Член 19 
Потребниот инвентар за нормално функциони-

рање на кујната и исхраната ќе го осигура стопан-
ската организација. 

Член 20 
Ако на работилиштето не е организирана ис-

храна, затоа што тоа не го бараат најмалку 30 ра-
ботници (член 16), стопанската организација е дол-
жна да осигури подгревање на храната што ја до-
несуваат работниците. 

Член 21 
До колку на градилиштето не е осигурено 

сместување и исхрана, стопанската организација ќе 
осигура превоз на работниците од местото на жи-
веењето до работилиштето и назад. 

Превозот на работниците мора да се осигури 
во случајот кога местото на работилиштето од ме-
стото на живеењето е оддалечено повеќе од 5 ки-
лометри, а пак не постојат средства на јавниот 
сообраќај (железница, автобус) кои работниците 
можат да ги користат за превоз. 

Плаќањето на трошоците за превоз ќе се врши! 
по постојните прописи за тоа. 

Член 22 
Сместувањето, исхраната и превозот во смисла 

на одредбите на овој правилник, стопанската ор-
ганизација е должна да го сообрази во срок од 3 
месеци од денот на влегувањето во сила на Пра-
вилникот. 

За спроведувањето одредбите од овој правил-
ник се грижи Инспекцијата на трудот. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 06-812 
20 јуни 1961 година 

Скопје ( 
Секретар 

на Секретаријатот за труд, 
Д-р Асен Симитчиев, с. р. 

130. 
На основа член 81 од Законот за државната 

управа и точка 1 од Одлуката за овластувањето на 
поедини секретаријати на Извршниот совет и дру-
ги органи на републичката управа својата внатре-
шна организација да ја утврдат со Правитник 
(„Службен весник на НРМ" бр. 16/57), во согласност 
со Извршниот совет на НРМ дадена на седницата 
на Одборот за организационо-управни прашања на 
Извршниот совет од 13-У1-1961 година, Секретарија-
тот за земјоделство и шумарство на Извршниот со-
вет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОР-
ГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЕКРЕТАРИ. 
ЈАТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО ЕА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 Ј 
Во прилогот кон Правилникот за организација-

та и работата на Секретаријатот за земјоделство и 
шумарство на Извршниот совет (,,Службен весник 
на НРМ" бр. 4/60 и 9/61) точка I под 6—7 сеј брише. 

Член 2 
Точка VIII под 26) и 32—37) се менува и гласи: 
„26. Шеф . . . . виши референт II врста 1 
32—37 Дактилобиро д акт. 1а класа 2 

дакт. 16 класа 3 
дакт. II класа 1" 
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, Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на не-

говото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 09-1050/1 
26 јуни 1961 година 

Скопје 
( Секретар 

за земјоделство и шумарство на 
Извршниот совет, 

Салтир Путински, с. р. 

ОЈласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни: работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12161 од 6 јуни 1961 
година, ја одобри промената на личното име на 
Стојчевски Велимир, роден на 16 јули 1936 година 
во с. Кожле, Скопска околија, од татко Атанас и 
мајка Даница, така што во иднина личното име ќе 
му гласи Ивановски Боро. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (129) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12207/1 од 1 јули 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Џафери Шукри, роден 1931 година во с. Врапчиште, 
Тетовска околија, од татко Исо и мајка Џеладије, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Ружди. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (130) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-19757/1 од 22-ХП-1961 
година, ја одобри промената на личното име на 
Стојковски Владимир, роден на 20 септември 1932 
година во с. Косевица, Штипска околија, од татко 
Стојко Николовски и мајка Петрија Николовска, 
род. Атанасова, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Стојков Блажо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (131) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12242 од 8 јуни 1961 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Једибелиќ Милан, роден на 10 август 1940 го-
дина во с. Радуша, Скопска околија, од татко Дра-
гутин и мајка Наталија, така што во иднина фами-
лијарното име ќе му гласи Лазиќ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (133) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-20207/2 од 6 мај 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 

Љуман Нуредин, роден на 20 јули 1945 година во 
гр. Охрид, од татко Љуман Шаип и мајка Љуман 
Ѓулизар, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Фаредин. ј 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (134) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи: 
на НРМ, со решението бр. 20-12094/1 од 8 јуни 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Халиди Насух, роден на 1 февруари 1941 година 
во с. Сенокос, Тетовска околија, од татко Хамиди; 
Абдурахим и мајка Сафије, така што во иднина ро-
деното име ќе му гласи Рамиз. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". , (135) 

\ 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-12243 од 8 јуни: 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Здравковски Стојан, роден на 24 јануари 1935 го-
дина, во с. Белимбешво, Скопска околија, од татко 
Анѓелко и мајка С лав јанка, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Тонче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (136) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Велика Трајанова Танчева, од Скопје, ул. „464" 
бр. 63, подаде тужба за развод на бракот против 
тужениот Ѓорги Димитров Танчев, од с. Страишта, 
Воденско, Грција, а сега во неизвесност, ј 

Се повикува тужениот Ѓорги Димитров Танчев, 
сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ" 
да ја соопшти на судот својата точна адреса или 
да се јави лично. Во противно ќе му биде одреден 
старател кој ќе го застапува на расправата на не-
гови разноски. ) 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 418/61. 
I (132) 

Љупчо Д. Филипов, од Скопје, ул. ,Д ветан да-
мов" бр. 180, подаде тужба за оспорување на тат-
ковство односно утврдување, против Даница Фи-
липова, Глигор Брезовски, двајцата од Скопје, и 
Ангел Г. Гагов, од с. Југово, НР Бугарија, со не-
позната адреса. ј 

Се поканува тужениот Ангел Г. Гагов, од с. 
Југово, НР Бугарија, со непозната адреса, во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на НРМ" да ја соопшти на судот сво-
јата точна адреса или да се јави лично. Во про-. 
тивен случај ќе му биде одреден старател кој ќе 
го застапува на расправата на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 520/61. 
I (138) 
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РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 160, страна 
13, свеска II, е запишана под назив: Станбено -
штедка задруга „Технометал", Скопје. Предмет на 
работењето на задругата е: 

1. организирање на штедење меѓу своите чле-
нови за создавање на средства за отплата на 
станот; 

2. да изгради станбени простории за своите за-
другари на задружна основа; 

3. да склучува договори за заем од општес-
твени средства, заради станбена изградба; ( 

4. изградбата да ја врши во сопствена режија, 
или да склучува договори со овластени градежни 
претпријатија за градба, доградба и исправки; 

5. да набави земјишни парцели за изградба на 
зградите; 

6. да врши набавка на градежни и други ма-
теријали или да организира производство на таков 
потребен материјал за изградба неа згради (во слу-
чај кога изградбата се изведува во сопствена ре-
жија); 

7. да осигура потребна работна сила за извр-
шување на своите дејности (кога се гради: во соп-
ствена режија); 

8. да укажува помош на членовите на задру-
гата по правни, финансиски и други прашања, во 
врска со изградбата на станбената зграда; 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Кале, Скопје бр. 
04—10524/59 од 30-1-1960 година, со кое се потврдени 
и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Баев Апостол, претседател, Душко Стојановски, Бу-
ковиќ Ѓоко, Стојков Владо и Марика Стојанова. 
Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето Баев 
Апостол и Буковиќ Ѓоко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје), Фи 
бр. 98/60. , (252) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 629, страна 635, свеска II, е запишано под 
фирма: Претпријатие „Биро за студии и проекти-
рање", со седиште во Скопје. Предмет на работе-
њето на претпријатието е: вршење научни истра-
жувања и студии од областа на техничките науки; 
изработување инвестициони програми, инвестициони 
проекти, идејни и главни проекти, елаборати за 
економско И техничко испитување, истражување од 
областа на урбанизмот, нискоградбата, виеокоград,-
бата, технологијата, електротехниката и машин-
ството; учествување во претходните работи за 
правење економско-технички елаборати, технички 
надзор од делокругот на проектанската работа, 
давање стручни мислења и инструкции по стручно 
технички прашања, издавање публикации во врска 
со постигнувањата под алинеите 1 и 2, соработување 
со соодветните претпријатија во земјата и стран-
ство. 1 
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Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 
19547/59 од 28-1-1960 год. 

Претпријатието ќе го потпишува, зад,олжува и 
раздолжува во границите на овластувањето инж. 
Станислав Јефтимијадис, в. д, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 91/60. (249) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 154, страна 
815, е запишана под назив: Станбено-штедна за-
друга „Југопетрол", со седиште во Скопје. Пред,мет 
на работењето на задругата е: да гради станбени 
згради за потребите на своите членови; да ги по-
мага своите членови при изградбата на станбени 
згради, со прибавување на соодветни земјишта, на-
црти на згради, со пресметки и градежни дозволи, 
како и дја ги помага материјално своите членови, 
нарочно со давање на кредити од фондот за креди-
тирање на задругите; се грижи за стручен надзор 
и тоа: над изведувањето на градежните работи по 
одобрените нацрти за заедничка и најповолна на-
бавка и превоз на градежен материјал, за сеча, 
обработка и ^опрема на дрвена граѓа; се грижи за 
индивидуални долгорочни кредити со најповолни 
услови спрема прописите на паричниот завод што 
го д,ава кредитот и ги обавува сите работи околу 
земјишно-книжниот пренос на доделеното земјиште 
на корисникот, членот на задругата. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Идадија — Ско-
пје бр. 17561/1 од 12-ХП-1959 година, со кое се одо-
брени и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Тихомир Маринов, претседател, Јордан Цветанов-
ски, Нестор Несторовски, Боро Стојановски и Геор-
гиевски Цветко. Задругата ќе ја потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат во границите на овлас-
тувањето: Тихо Маринов, претседател, и: Јордан 
Цветановски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
61/60. (253) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 157, страна 
833, е запишана под назив: Станбена задруга „Ма-
котекс", со седиште во Скопје. Предмет на работе-
њето на задругата е: 

1. да организира штедење меѓу своите членови 
со цел за формирање на средува од кои членовите 
ќе ја отплатуваат цената на станот ИЛРЦ на фами-
лијарната станбена зграда; 

2. да склучува договори за заем од општестве-
ните средства заради станбена изградба; 

3. да прибавува земјишта за изградба на згра-
дите што ги подига или ги подигаат нејзините чле-
нови; 

4. да се грижи за изработка на проектите за 
станбените згради; 

5. да склучува во својство на инвеститор со 
овластените градежни претпријатија, договори за 
изградба, доградба, преправка, и поправка на стан-
бените згради и се грижи за извршување на тие 
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договори, или во сопствена режија да врши из-
градба, доградба, преправка и поправка на стан-
бените згради; 

6. да врши работи за текушти одржувана л 
поправки на зградите што ги подигнала или на 
зградите на своите членови; 

7. да укажува помош на своите членови по 
правните, финансиските и другите прашања во 
врска со изградбата на станбените згради. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје 
бр. 278/3 од 28-1-1960 година, со кое се потврдени 
и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Перовиќ Лазар, претседател, Зојчевски Александар, 
Трпковски Атанас, Ветеров Симо к Цветковски 
Александар. Задругата ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат во границите на овласту-
вањето Перовиќ Лазар, Зојчевеки Александар, 
Трпковски Атанас и Ветеров Симо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 87/60. (254) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 163, страна 
31, свеска II, е запишана под назив: Станбено-ште-
дна задруга „Прогрес", со седиште во Скопје. 
Предмет на работењето на задругата е: 

1. да разработува програма за задружна из-
градба на станбени згради; 

2. да организира производство на градежен и 
друг материјал потребен за изградба на станови;, а 
за која цел може да основа свои одделни работил-
ници и погони; 

3. да изнајде најпогодни и економични форми 
во организацијата и работата за изградба на стан-
бени; згради во своја режија; 

4. да набавува благовремено земјишни парцели 
за изградба на станови; 

5. да основа проектанско биро за своите по-
треби; 

6. да се грижи за одржување на своите стан-
бени згради и работни простории, како и да врши 
потребни поправки и адаптации; 

7. да осигура потребни финансиски средства за 
работата на задругата; и 

8. да развива секаква дејност почнувајќји од 
собирање на штедни влогови па до изградбата со 
што се овозможува побрзо, поекономично и поеф-
тино градење на станови и работни простории. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Кисела Вода, 
Скопје, бр. 05—13851 од 12-11-1960 година, со кое се 
потврдени и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Илија Новачев, претседател, Светослав Милев, Тра-
јанка Драгишиќ, Благој Спасовски, Љубинка Ари-
тонова, Костадинка Богданиќ и Боро Здравковски. 
Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето Илија; 
Новачев, претседател, и Светослав Милев, секретар 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
101/60. (278) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 162, страна 
25, свеска II, е запишана под назив: Станбена за-
друга за службениците и работниците од Тргов-
ската комора на НРМ, со седиште во Скопје. Пред-
мет на работењето! на задругата е: 

1. да изработува програма за изградба на стан-
бени згради и станови за своите членови-задругари, 
сходно прописите за усмерување на станбената из-
градба; 

2. да организира преку соодветни стопански 
организации и погони или во сопствена режија по-
ефтина и побрза изградба на станови за задово-
лување на потребите од станбениот фонд, на своите 
членови" з ад ругари; 

3. да собира парични и други материјални сред-
ства за задружната станбена изградба; 

4. да овозможи на своите членови задругари 
да користат поволни долгорочни кредити од фон-
довите за кредитирање на станбената изградба или 
од други извори; 

5. да набавува земјишни парцели за изградба 
на станбени згради; 

6. да се грижи: за благовремено обезбедување 
на квалитетни проекти и друга потребна техничка 
д окументаци ј а; 

7. да укажува помош на своите членови"задру-
гари по сите правни, финансиски и други прашања 
во врска со изградбата на станбените згради; 

8. да се грижи; за благовремено осигурување на 
финансиските средства за нормално и редовно ра-
ботење на задругата; 

9. да набавува градежни и други материјали 
потребни за задружната станбена изградба; 

10. да ги презема сите нужни мерки за поеф-
тина и побрза изградба на станбените згради. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Кисела Вода, 
Скопје, бр. 05—15993 од 12-11-1960 год., со кое се 
потврдени и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Димитар Христов, Мире Анастасов, Вера Николова. 
Димче Костовски и Миле Јовчевски. Задругата ќе 
ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во 
границите на овластувањето Димитар Христов, 
Мире Анастасов и Вера Николова. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
103/60. (280) 

КОНКУРСИ 
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за упразнетите наставнички места во школите од 
подрачјето на НОО — Драчево 

I. Основно осумгодишно училиште — Драчево 
1. наставник по француски јазик 1 
2. наставник по математика 1 
3. наставник по историја 1 
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II. Основно осумгодишно училиште — 
Ст. Зелениково 
1. управител на училиштето 1 
2. наставник по француски јазик 1 
3. наставник по математика I 
4. наставник по музичко воспитување 1 

П1. Основно училиште во село Орешани 
1. основен учител 1 

IV Основно осумгодишно училиште во 
с. Студеничани 

(со наставен шиптарски јазик) 
1. наставник по шиптарски јазик 1 
2. наставник по македонски јазик 1 
3. наставник по француски ј азрие 1 
4. наставник по историја и географија 1 
5. наставник по математика и физика 1 
6. наставник по биолошка група предмети 1 
7. наставник по музичко воспитување 1 
8. наставник по физичко и општо. тех. образ. 1 

V Одделенски учители со изведување настава на 
шиптарски јазик 
1. Основно училиште, с. Батинци 1 
2. Основно училиште, с. Горно Количани 1 
3. Основно училиште, с. Драчевица 1 
4. Основно училиште, с. Црвена Вода 1 
5. Основно училиште, с. Палиград 1 
6. Основно училиште, с. Алдинци 1 
7. Основно училиште, с. Вртекица 1 
8. Основно учил. Страхојадица и Смесница 1 
9. Основно училиште, с. Дејковец 1 

10. Основно училиште, с. Добрино 1 
11. Основно училиште, с. Тисовица 1 

VI Одделенски учители со изведување настава 
на српски јазик 
1. Основно училиште, с. Батинци 1 
УСЛОВИ: 
За работните места под I — 1, 2, 3; II — 2, 3, 4 и 

IV — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 завршена виша педагошка 
школа. За работното место под IV — 2, се бараат 
наставници по националност македонци, а кои добро 
го познаваат шиптарскиот јазик. За работните ме-
ста под III - 1, и V - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
завршена учителска школа. За работното место под 
точка V — 8, покрај останатите принадлежности, 
учителот добива и посебен додаток за тешки услови 
за работа. Исто така и на учителите што ќе работат 
во местата означени под точка V — 4, 5, 6, 9, 10, 11 
им следува посебен додаток. 

За работното место под II — 1, кандидатот тре-
ба да има завршена ВПШ или учителска школа со 
стручен испит и најмалку 10 години служба во' 
струката. 

Учителите кои ќе изјават желба дека не са-
каат да стануваат во селата Орешани, Драчево и 
Ст. Зелениково, трошоците за месечните возни кар-
ти ги сносуваат сами. 

Потребните документи комплетирани треба да 
се достават до школскиот одбор на соодветната 
школа најдоцна до 20^111-1961 година. 

Молби што не ќе бидат комплетирани нема да 
се земаат на разгледување. 

Од Советот за просвета на НО на општината 
Драчево. (1037) 
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Врз основа на чл. 33 и 34 од ЗЈС, Комисијата 
за службенички работи на Народниот одбор на оп-
штината Кисела Вода — Скопје, го распишува 
следниот 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следното работно место: 

1. Референт по просвета, референт I или II 
група 1 

Овој конкурс важи до пополнување на работ-
ното место. I 

Молбите со поопширна биографија да се до-
стават До овој Одбор. (1032) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ОПШТАТА 
БОЛНИЦА - ПРИЛЕП 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место ШЕФ на бол-
ничката лабораторија при Општата болница, Прилеп 

УСЛОВИ: 
Кандидатот треба да има од стручна спрема за-

вршено фармацеутски факултет. 
Настап на работа веднаш или по спогодба. 
Плата по Правилникот за личниот доход на 

болницата. 
Молбите се достав. до Управата на Општата 

болница — Прилеп. 
Конкурсот е отворен до 20^11-1961 година. 
За поблиски информации кандидатите нека се 

обратат до Управата на Општата болница — При-
леп, тел. бр. 30—300. (1033) 

СОВЕТИТЕ НА ПЕДАГОШКИТЕ АКАДЕМИИ ВО 
СКОПЈЕ И ШТИП ВО СМИСЛА НА ЧЛ. 178 и 190 

ОД ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ШКОЛСТВО 
ВО НРМ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за наставници по следниве предмети: 

I 

Педагошка академија во Скопје: 
1. За еден наставник (професор или предавач) по 

предметот македонски јазик; 
2. За еден постојан и еден хонорарен наставник 

(професор или предавач) по предметот англиски 
јазик; 

3. За еден наставник (професор или предавач) по 
предметот шиптарски јазик и литература; 

4. За еден наставник (професор или предавач) за 
предметот математика; 

5. За еден наставник (професор или предавач) за 
предметот педагогија; ( 

6. За еден наставник (професор или предавач) за 
предметот психологија; 

7. За еден наставник (професор или предавач) за 
предметите филозофија и основи на науката за 
општеството; 
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8. За двајца наставници (професори или преда-
вачи) за предметот методика во отсекот за оде-
ленска настава; 

9. За еден наставник (професор или предавач) по 
предметите општотехничко воспитување и ме-
тодика на наставата по општотехничко воспи-
тување; 

10. За еден наставник (професор или предавач) по 
предметите радио и електро-машинство; 

11. За еден наставник (професор или предавач) за 
предметите историја на музиката и интонација; 

12. За еден наставник (професор или предавач) по 
предметите музика и методика на наставата 
по музика; 

13. За еден наставник или стручен учител за из-
ведување вежби по предметот обработка на ме-
тал и раководење на техничката работилница; 

14. За еден хонорарен наставник (професор или 
предавач) по предметот историја на уметноста; 

15. За еден лаборант по физика и 
16. За еден стручен учител-препаратор за предме-

тот биологија. 

II 
Педагошката академија во Штип: 

1. За еден наставник (професор или предавач) за 
предметите филозофија и основи на науката за 
општеството; 

2. За еден наставник (професор или предавач) за 
предметот психологија; 

3. За еден наставник (професор или предавач) за 
предметот методика во Отсекот за одделенска 
настава; 

4. За еден наставник (професор или предавач) за 
предметот француски јазик; 

5. За еден наставник (професор или предавач) за 
предметот историја; 

в. За еден наставник (професор или предавач) за 
предметот географија 

7. За еден наставник (професор или предавач) за 
предметот физика; 

8. За двајца наставници (професори или преда-
вачи) за предметот математика; 

9. За еден наставник (професор или предавач) за 
предметот биологија; 

10. За еден раководител на техничка работилница 
и изведување практични вежби со студентите; 

11. За еден хонорарен наставник од час (професор 
или предавач) за ликовно воспитување со ме-
тодика во Отсекот за одделенска настава; 

12. За еден хонорарен наставник од час (професор 
или предавач) за музичко воспитување со ме-
тодика во Отсекот за одделенска настава; 
За звањето професор на Педагошката акаде-

мија (постојан или хонорарен) кандидатите треба 
да ги исполнуваат следниве услови: факултетска 
или рамна со неа спрема, самостојни стручни тру-
дови, здобиено искуство во наставата или во стру-
ката и способност и самостојност во изведувањето 
на наставата. 

За звањето предавач на Педагошката академија 
(постојан или хонорарен) кандидатите треба да ги 
исполнуваат следниве услови: факултетска или 
рамна на неа спрема, да владее со проблемите на 

својата дисциплина и има практични искуства и 
способност за изведување на наставата. , 

За работните места под реден број 13 и 15 од 
конкурсот на Педагошката академија во Скопје мо-
жат да конкурираат лица со завршена виша струч-
на педагошка школа, со завршено средно техничко 
училиште електромашински отсек или машински 
отсек како и висококвалификувани работници од 
металска струка со најмалку две гдини практика. 

Кон пријавите кандидатите треба да приложат: 
диплома за високо, односно средно образование, 
биографија, список на објавените стручни работи 
или самите работи, извод од службеничкиот лист1 и 
согласност на органот, односно установата во која 
работи дека може да конкурира. Пријавите се под-
несуваат до Секретаријатите на педагошките ака-
демии во Скопје и Штип до 25 август оваа година. 

Педагошката академија во Штип за наставни-
ците наведени во конкурсот под реден бр. 6, 7 и 8 
Околискиот народен одбор — Штип обезбедува кон-
форни станови. (1032) 

На основа членот 244 од Законот за јавните 
службеници и членот 10 од Правилникот за спро-
ведување на конкурсите за пополнување на местата 
на наставниот и воспитниот персонал во училишта-
та и другите воспитни установи, а по предлог на 
училишните одбори, Советот за просвета на НО на 
општината Новаци ; 

распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
за пополнување на упразнетите места во основните 
училишта на територијата на општината Новаци за 

учебната 1961/62 година 

I. Основно училиште Дедебалци: ^ 
1. Наставници по македонски — српски јазик 2 
2. Учител за физичко и ликовно воспиту-

вање 1 

3. Учител за музичко воспитување 1 
4. Учител за политехничко образование 1 

П. Основно училиште во село Брод: 
1. Управител на училиштето 1 
2. Наставник по македонски и српски јазик 1 
3. Наставник по математика-физика; 1 
4. Наставник по руски јазик и музика 1 
5. Наставник по запознавање на општество-

то, географија и историја 1 
6. Наставник по запознавање на природата, 

хемија, биологија и ликовно воспитување 1 
7. Учител по оппгтотехничко образование, 

физичко воспитување и домаќинство 1 
8. Учител за одделенска настава 1 

Ш. Основно училиште Новаци: 
1. Управител на училиштето 1 
2. Наставник по македонски-српски јазик 1 

IV. За четиригодишните основни училишта: 
1. Учител за одделен, настава во с. Путурус 1 
2. Учител за оделен. настава во с. Грумази 1 
3. Учител за одделен, настава во с. Паралово 1 
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I 
ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ I 

ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" Ѕ 

за 1960 година ј 

Во смисла на член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските органи- I 
задни („Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и член 57 од Правилникот за извршување \ 
на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1960 година („Службен I 
лист на ФНРЈ" бр. 1/61), ги известуваме стопанските организации што се должни да го ^ 
објават годишниот биланс за 1960 година (според образецот 13) во „Службен весник на ' 
НРМ", се молат да се придржуваат во следното: ^ 

1) Износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари; Ѕ 
2) Билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, I 

и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано; к 
3) Покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за рабо- ц 

тата на стопанската организација во 1960 година (како што е предвидено во Уредбата); I 
4) Во писмото да се напише на која стопанска гранка и припаѓа претпријатието, к 

како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето. у 
Н% стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите Ќе ^ 

им бидат враќани. ^ 
Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен ' 

весник на НРМ" во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1966 г. јј 
Ч 

4. Учител за оделен. настава во с. Добровени 1 
5. Учител за одделен, настава во с. Сливица 1 
6. Учител за одделен, настава во с. Ивени 1 
7. Учител за одделен, настава во с. Велесело 1 

УСЛОВИ: 
1. За управител на училиште завршена ВПШ 

или учителска школа со положен стручен испит. 
2. За наставник завршена ВПШ на соодветна 

група или учителска школа, 1—2 години да го пре-
давале соодветниот предмет. 

3. За работно место учител завршена учителска 
школа. 

За работното место под 1У-6 ќ)е има посебен до-
даток по Одлуката за работа во места во кои усло-
вите се особено тешки за живот. 

Учесниците на конкурсот молбите со потребните 
документи по чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници да ги доставуваат до училишните одбори 
најдоцна до 20-УШ-1961 година. 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН, ПРИЛЕП 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Двајца виши стручни соработници во Одде- ' 
лението за технологија, 

2. Еден асистент, виши стручен соработник или 
стручен соработник во Хемиската лабораторија. 

УСЛОВИ: 
Под реден бр. 1) завршен земјоделски факул-

тет, првенство имаат лица што работеле на соодвет-
ни работи. ( 

Под реден бр. 2) завршен филозофски факул-
тет — хемиски смер. 

Кон пријавата за конкурс, таксирана со 50 ди-
нари таксени марки, кандидатот треба да приложи 
биографија и документи по член 31 од Законот за 
јавните службеници и согласност од установата или 
претпријатието ако е канидатот во работен однос. 

Плата по Правилникот за наградување на Ин-
ститутот. ) 

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ните места. 

СОДРЖИНА 

129. Правилник за осигурување на сместува-
ње, исхрана и превоз на работниците — 393 

130. Правилник за изменување на Правилни-
кот за организацијата и работата на Се-

кретаријатот за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет на НР Македонија — 394 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско - издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември' 
бр. Ш. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1—698 

ири Народната баша - Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (3169) - Скопје 


